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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mustalaisväestön 
asunto-olojen parantamisesta annetun lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksen tarkoituksena on jatkaa mustalais
väestön asunto-olojen parantamisesta annetun 
lain voimassaoloaikaa vuoden 1981 loppuun. 

Samalla ehdotetaan muutettavaksi kunnalle 
myönnetyn erityisasuntolainan takaisinmaksua 
koskevaa säännöstä. Esitys liittyy valtion tulo
ja menoarvioesitykseen vuodelle 1981. 

PERUSTELUT. 

Mustalaisväestön asunto-olojen parantamises
ta elokuun 29 päivänä 1975 annettu laki ( 713 
/7 5) tuli voimaan vuoden 197 6 alusta määrä
aikaisena. Lain voimassaoloaika päättyy tämän 
vuoden lopussa. Lain tarkoituksena on ollut 
saattaa mustalaisväestöön kuuluvien henkilöi
den asunto-olot vuoden 1980 loppuun men
nessä muun väestön asumistaso huomioon ot
taen tyydyttävälle tasolle. 

Kuntien vuonna 1976 laatimien mustalais
väestön asunto-oloja koskevien selvitysten mu
kaan maassamme asuvista 1 424 mustalais
ruokakunnasta noin 750 ruokakunnan asunto
olojen katsottiin olevan erityislain mukaisten 
toimenpiteiden tarpeessa. 

Tehtyjen selvitysten mukaan on mustalais
väestön asunto-olojen parantamisesta annetun 
erityislain tähänastisena voimassaoloaikana mus
talaisväestön asunto-oloissa tapahtunut huomat
tavaa kehittymistä ja erityislaille asetetut ta
voitteet ovat toteutumassa. Lain nojalla on 
tähän mennessä myönnetty runsaat 450 eri
tyisasuntolainaa. Tehdyt selvitykset osoittavat 
kuitenkin toisaalta myös sen, että mustalais
väestön asunto-olot eivät kaikissa kunnissa 
vielä yllä lain edellyttämälle tasolle lain nykyi
sen voimassaolaajan päättyessä. Arviolta noin 
250 mustalaisväestöön kuuluvan ruokakunnan 
asunto-olot edellyttävät vielä lain mukaista 
parantamista. Myös ahtaasti asuvien osuus 
tässä väestöryhmässä on edelleen melko suuri. 

Edellä mainituista &yistä ehdotetaan erityis-
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lain voimassaoloaikaa jatkettavaksi vielä vuo
den 1981 loppuun, mihin mennessä mustalais
väestön asunto-olojen arvioidaan kehittyvän 
sille tasolle, mikä lakia alunperin säädettäessä 
oli tarkoituksena. Tämän jälkeen myös musta
laisväestön asunto-olot voidaan järjestää yleisin 
asuntopoliittisin keinoin osana muiden erityis
ryhmien asunto-olojen parantamista. 

Kunnalle myönnetty erityisasuntolaina ei eri
tyislain nykyisten säännösten mukaan eräänny 
maksettavaksi sinä aikana, jona asuntoa käy
tetään lain 4 §:ssä tarkoitetun mustalaisväes
töön kuuluvan henkilön asuntona. Laina katso
taan kokonaan maksetuksi, jos asuntoa on käy
tetty koko laina-ajan 4 §:ssä tarkoitetun mus
talaisväestöön kuuluvan henkilön asuntona. 

Jos asuntoa kuitenkin kesken laina-ajan ryh· 
dytään käyttämään muun kuin edellä tarkoite
tun henkilön asuntona, laina erääntyy heti 
maksettavaksi koko kulunutta laina-aikaa vas
tavalta osalta. Muilta osin laina erääntyy mak
settavaksi lainaehtojen mukaisessa järjestyk
sessä. Säännöstä joudutaan soveltamaan silloin
kin, kun erityisasuntolainoitettu asunto lain 
9 §:n 1 momentin mukaisesti annetaan erityi
sistä syistä lääninhallituksen määräämillä eh
doilla tilapäisesti lain 4 § :n edellytykset täyt
tävän muun kuin mustalaisväestöön kuuluvan 
henkilön käyttöön. 

Lainan erääntyminen heti maksettavaksi 
koko kulunutta laina-aikaa vastaavalta osalta 
ei ole tarkoituksenmukainen seuraamus kun-
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nalle varsinkaan silloin, kun kunnassa ei ole 
osoittaa mustalaisväestöön kuuluvia henkilöitä 
tyhjäksi jääneeseen asuntoon, minkä vuoksi 
ehdotetaan, että lain 7 §:n 3 momenttia muu
tettaisiin siten, että laina katsottaisiin takaisin 
maksetuksi sitä aikaa vastaavalta osalta, jolloin 
asuntoa on käytetty 4 §:ssä tarkoitetun mus
talaisväestöön kuuluvan henkilön asuntona. 
Milloin tällaista asuntoa laina-aikana ryhdyt
täisiin käytämään muun kuin 4 §:ssä tarkoite-

tun mustalaisväestöön kuuluvan henkilön asun
tona, lainan jäljellä oleva määrä erääntyisi 
maksettavaksi lainaehtojen mukaisessa järjes
tyksessä. 

Lakiehdotuksesta arvioidaan aiheutuvan n. 
10 milj. markan määrärahatarpeen asuntolai
nojen myöntämisvaltuuden käyttösuunnitelmas
sa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta 29 päivänä elokuuta 1975 an

netun lain (713/75) 2 §:n 1 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 17 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 17 §: n 1 momentti muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1979 anne

tulla lailla ( 944/79) seuraavasti: 

2 §. 
Kunnan tulee laatia selvitys alueellaan asu

vien mustalaisväestöön kuuluvien henkilöiden 
asunto-oloista ja yksityiskohtainen suunnitelma 
niiden saattamisesta vuoden 1981 loppuun 
mennessä paikkakunnan asumistaso huomioon 
ottaen tyydyttävälle tasolle. Suunnitelma on 
tarkistettava vuosittain. 

7 §. 

Sinä aikana, jona asuntoa käytetään 4 §:ssä 
tarkoitetun mustalaisväestöön kuuluvan henki
lön asuntona, ei kunnan 3 §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettu laina eräänny makset
tavaksi, jollei 12 §:n 1 momentin säännök
sistä muuta johdu. Laina katsotaan takaisin 
maksetuksi sitä aikaa vastaavalta osalta, jol
loin asuntoa on käytetty 4 §:ssä tarkoitetun 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1980. 

mustalaisväestöön kuuluvan henkilön asuntona. 
Milloin asuntoa ennen laina-ajan päättymistä 
ryhdytään käyttämään muun kuin 4 §: ssä tar
koitetun mustalaisväestöön kuuluvan henkilön 
asuntona, lainan jäljellä oleva määrä erääntyy 
maksettavaksi lainaehtojen mukaisesti. 

17 §. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1976 ja on voimassa vuoden 1981 lop
puun, minkä jälkeen lakia kuitenkin sovelle
taan sen nojalla myönnettyihin lainoihin, kun
nes laina on kokonaan maksettu takaisin ja 
erityisasuntolainoitettuihin asuntoihin edellä 9 
ja 9 e § :ssä säädetyn ajan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 
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